
Hakuinfo 13.2.2023

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 
käynnistäminen Kainuussa



Rahoitustilanne ja aikatauluja Kainuun liiton osalta 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
EAKR rahoitus (tällä hetkellä haku auki 
25.1.2023-20.3.223)  ja JTF rahoitus 
käytettävissä

• 1. EAKR-haun (16.5.-31.8.2022) osalta yhden 
toteuttajan hankehakemusten päätösten 
viranomaiskäsittely saadaan käyttöön 
EURA2021-järjestelmässä viikolla 7

• Ryhmähankehakemusten käsittely 
EURA2021-järjestelmässä maaliskuun 
alussa

• Kustannusarvioltaan yli 400 000 euron 
hakemukset MYR käsittelyyn. Muissa MYR 
sihteeristön jälkeen päätös.

• Päätösten jälkeen rahoittajan ja 
toteuttajan väliset aloituskokoukset
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Ohjelmakauden 2014-2020 
EAKR varoja ei ole tällä 
hetkellä käytettävissä

Kansallista AKKE rahoitusta 
ei ole käytettävissä



EAKR ja JTF rahoituksen tulevat haut Kainuun liitossa

• Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston (JTF) osalta haku 
avataan 2023 huhtikuun alussa

• JTF info 9.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v
=feXZZlDMnrg

• 3. EAKR hakuilmoitus v. 2023 
lopulla/2024 vuoden alussa

JTF-rahoitus kohdennetaan Kainuun oikeudenmukaisen

siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus

on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä

aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-

rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden

monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista.

Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla

mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää

edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta

vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen.
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EAKR toimintalinjat 
ja erityistavoitteet (hankehakuilmoitus 25.1.2023-20.3.223) 

Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen 

Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 

Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen (ei mahdollista hakea)

Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutoksen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden 
edistäminen 

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Saavutettavampi Suomi

Erityistavoite 3.1 Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen 

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä 4 milj. euroa. TL. 1. (1,8 milj. euroa) TL. 2. (1 milj. euroa) TL 3. (1,2 milj. euroa) 
https://rakennerahastot.fi/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr
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Käytettävissä olevat kustannusmallit
• Flat rate 40 % kehittäminen

• Flat rate 7 % kehittäminen

• Flat rate 1,5 % investointi

• Flat rate 7 % kehittäminen ja Flat rate 1,5 % investointi

• EURA 2021 -järjestelmässä on mahdollistaa yhdistää samassa  hakemuksessa ja samalla hankekoodilla Flat rate 7 %:n –mallilla  rahoitettava 
kehittämishanke ja Flat rate 1,5 %:n mallilla rahoitettava  investointi

• Flat rate 40 % hankkeeseen sisältyvästä investoinnista on tehtävä  erillinen hakemus. -> investointihanke voidaan liittää  kehittämishankkeeseen 
koontitunnuksella päätösvaiheessa.

• Flat rate 40 % mallissa tuen hakijan ja saajan ei tarvitse yksilöidä prosenttimääräisinä hyväksyttäviä  kustannuksia hankehakemuksen ja tuen 
maksamista koskevan hakemuksen  yhteydessä eikä myöskään esittää niitä koskevia kirjanpidon otteita tai  tositteita viranomaiselle.

• Tuen hakijan on kuitenkin kuvattava tukihakemuksen sisällöllisessä  kuvauksessa hankkeen toteuttaminen niin yksityiskohtaisesti, että välittävä  
toimielin voi arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisen toteuttamisen (Flat rate 40 % hankkeet)

Käytettävissä olevat palkkakustannusten ilmoitustavat

• Palkkojen yksikkökustannukset

• Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset

Käytettävissä olevat matkakustannusten ilmoitustavat

• Matkakustannusten yksikkökustannukset

• Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset
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Kainuun liiton 2. hankehakuilmoitus 
(hakuaika 25.1.2023-20.3.223) 

• Hankkeiden valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

• Ryhmähankehaku on mahdollista. 

• Hankkeiden tukitaso voi olla rahoituslain mukaisesti enintään 80 %. Investointihankkeissa tukitaso on enintään 70 %.  

• Hankehakemusten käsittely kestää noin 1-2 kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu  
(tavoitteiden ja toimenpiteiden esittely sekä sitoumukset ulkopuolisesta rahoituksesta). 

• Hankkeiden aloituspäivämääräksi voi merkitä aikaisintaan 1.5.2023. Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään 3 vuotta. 

• Tuensaajan tulee esittää hankehakemuksen liitteenä verohallinnolta saatu tai riittävä selvitys siitä, jääkö arvonlisävero hakijan 
lopulliseksi kustannukseksi sekä mahdollisen ryhmähankkeen yhteistyösopimus.

• Hakemuksen liitteeksi myös mahdolliset yritysten ja muiden kumppaneiden (yksityinen rahoitus, kuntarahoitus, muu julkinen 
rahoitus) sitoumukset hankkeessa mukanaolosta. Omarahoituksesta ei tarvitse toimittaa sitoumusta erikseen.

• Jokaisen hakemuksen pisteytysasteikko on 1-5 yksittäisen valintaperusteen osalta. Erityiset valintaperusteet määräytyvät 
hankkeelle valitun erityistavoitteen mukaan. Pisteytys tehdään EURA2021-järjestelmässä. Hankkeen tulee saada vähintään 
puolet maksimipisteistä tullakseen rahoitetuksi. 

Hakemuksia voi laatia ja jättää viranomaiskäsittelyyn, jonka jälkeen hakemus tarvittaessa palautetaan täydennettäväksi. Hakija 
voi myös toimittaa rahoittajalle ”ideapaperin”, jota voidaan ennakkoon kommentoida ja arvioida
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Hankkeiden on oltava alueellisten strategioiden 
mukaisia

• Erityistavoitteen 1.1 osalta hakemusten rahoittamisen edellytyksenä on, että hakemukset 
toteuttavat Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaa

• Älykkään erikoistumisen strategia: 
https://kainuunliitto.fi/elinkeinot-ja-aluekehitys/kainuu-ohjelmaan-liittyvat-
toimialastrategia/alykkaan-erikoistumisen-strategia/

• Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kainuun maakuntaohjelman 2022 – 2025 mukaisia ja 
toteuttaa sen tavoitteita. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU) 2022 – 2023 
korostetaan Kainuun kehittämisen haasteina osaavan työvoiman riittävyyden turvaamista, 
investointien saamista maakuntaan sekä saavutettavuuden kehittämistä. 

• TOPSU on luettavissa osoitteessa: 
https://kainuunliitto.fi/elinkeinot-ja-aluekehitys/kainuu-ohjelma-topsu/
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Millainen on hyvä hanke? 
(neljän T:n-ohje)
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Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia 
ominaisuuksia

• Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut (mm. älykäs erikoistuminen, 
Kainuu ohjelma sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma)

• Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt 
(tulospainotteisuus)

• Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu
• Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan
• Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on 

perusteltu ja kohtuullinen (ei vyörytetä kustannuksia)
• Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja 

vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä
• Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta 

rahoituksesta ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa
• Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit
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Hyvä hanke

• Hakemuksen pitää olla uskottava: 
osoitetaan, että pystytään tekemään 
se mikä luvataan ja työsuunnitelmalla 
päästään asetettuihin tavoitteisiin

• Hankkeen tuloksista on selkeää 
hyötyä alueelle ja hakemuksessa on 
tunnistettu kuka tuloksia hyödyntää

• Kunnianhimoinen mutta realistinen

• Miksi juuri kyseinen hanke kannattaa 
rahoittaa, mitä uutta saadaan aikaan?
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De minimis

De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta 
annetun sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea. 

Tavoitteena varmistaa, ettei tuella vääristetä kilpailua. De minimis -tukea voidaan 
myöntää yhdelle yritykselle kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 €. 

Kyseessä on de minimis-tuki, kun osallistuva yritys saa rahanarvoisen edun 
hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle yritykselle maksettava 
rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty, jolle on 
mahdollista määrittää markkinahinta.
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De  minimis

De minimis-tukea saaneet yritykset (tuotosindikaattorit kohta 
hankehakemuksessa)

Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen 
hyödynsaajana olevat osallistuvat pk-yritykset, jotka saavat rahanarvoisen 
edun hankkeeseen osallistumisesta. Kyseessä ei ole osallistuvalle 
yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu 
palvelu tai muu vastaava hyöty, jolle on mahdollista määrittää 
markkinahinta. Palvelun tai hyödyn arvo, josta on vähennetty yrityksen 
maksuosuus, on de minimis -tukea osallistuvalle yritykselle. Jos yritys ei 
maksa osallistumisestaan mitään, merkitään maksuosuudeksi 0.
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Tuloa vai yksityistä rahoitusta?

• Tuloja eivät ole yritysten ja muiden yksityisoikeudellisten hanketoiminnan 
kohderyhmien tai toimintaan osallistuvien organisaatioiden osuus hankkeen 
rahoituksesta. Hanketoimintaan osallistuvien organisaatioiden maksuosuudet 
hankkeen rahoituksesta käsitellään yksityisenä rahoituksena myös siinä tapauksessa, 
että yritykselle kohdentuu hankkeeseen osallistumisesta vähämerkityksistä tukea ja 
yritys maksaa osallistumisestaan hankkeen toimenpiteeseen.  

• Tämä on muutos ohjelmakauteen 2014–2020 nähden, jolloin yrityksen maksuosuus 
osallistumisesta toimenpiteeseen, josta sille kohdistui vähämerkityksistä tukea, oli 
hankkeelle tuloa.

• Hankkeen tulosten yleinen hyödynnettävyys ei koske de minimis tuen osuutta 
hankkeessa Rahoituslaki (757/2021) 6 §. 
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Investointi

Tukikelpoisuusasetus 24 §, tuen ulkopuolelle jäävät 
kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:
1) kustannukset, jotka aiheutuvat tuen saajan 
tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä 
suhdetoiminnasta

13.2.2023 Kainuun liitto 14



Hankkeiden ulkopuolinen rahoitus

• Ei pakollista, mutta ulkopuolinen rahoitus 
(yksityinen, kuntarahoitus, muu julkinen rahoitus) 
on yksi arviointikriteeri päätöksentekovaiheessa

• Mitataan kumppaneiden sitoutumista hankkeeseen
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Kainuun liiton 
yhteystiedot 
hankerahoituksen 
osalta:
Maksatukset

Oili Paloniemi

oili.paloniemi@kainuunliitto.fi

044 7100 869

Rahoitushakemukset

Heikki Immonen

heikki.immonen@kainuunliitto.fi

044 7974 273
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